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Varför äter vi?
• Fysiologiska skäl

– Kroppens bränsle

– Stärka immunförsvaret och förbättra sårläkning

– Upprätthålla den fysiska funktionen med bibehållen 
muskelmassa

– Orka med behandlingar och 
minska biverkningar

• Psykologiska och sociala skäl

• Orka göra det man vill och ha en bra livskvalitet.
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Vid välmående och viktstabilitet – följ de 
nordiska näringsrekommendationerna

ÖKA BYT UT BEGRÄNSA

Grönsaker
Baljväxter

Spannmålsprodukter av 
vitt/siktat mjöl

Spannmålsprodukter av 
fullkorn

Charkprodukter
Rött kött

Frukt och bär Smör, smörbaserade 
matfetter

Vegetabiliska oljor, 
oljebaserade matfetter

Drycker och livsmedel 
med tillsatt socker

Fisk och skaldjur Feta mejeriprodukter Magra mejeriprodukter Salt

Nötter och frön Alkohol
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Vilka råd kan vi ge?
• Håll en hälsosam vikt.

• Undvik näringsfattiga livsmedel med högt 
energiinnehåll och sockerrika drycker.

• Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn.

• Begränsa intaget av rött kött och undvik charkuterier.

• Begränsa intaget av salt och undvik mögliga 
spannmålsprodukter och nötter.

• Begränsa intaget av alkohol
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Undantag
• Patienter som inte ska rekommenderas livsmedelsverkets 

rekommendationer om kost utan konsultation av dietist eller 
läkare: 

– Patienter som gått ner i vikt

 Kan behöva energi- och proteinrik mat för att bygga upp muskelmassa 
och återfå förlorad vikt.

– Patienter som genomgått operation i magtarmkanalen, 
strålbehandlats mot buk-bäckenregionen eller behandlats med 
cytostatika som orsakar kraftiga slemhinnereaktioner

Dessa kan ha svårt att äta stora mängder frukt, grönsaker, baljväxter och 
fullkorn.
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Riskbedömning för undernäring
1) Har du gått ned i vikt? – Ofrivillig viktförlust oavsett tidsförlopp och 
omfattning.

2) Kan du äta som vanligt? – Ätsvårigheter, t.ex. aptitlöshet, tugg- och 
sväljningsproblem och motoriska funktionsnedsättningar.

3) Mät längd och vikt och räkna ut Body Mass Index. 

Patienter under 70 år är underviktiga om BMI är mindre än 20.

Patienter över 70 år är underviktiga om BMI är mindre än 22.

Risk för undernäring föreligger om patienten har en eller flera av dessa 
riskfaktorer. Dessa faktorer kan bara identifiera risken för undernäring. Ett 
lågt BMI utan viktförlust och ätsvårigheter behöver inte betyda ett 
behandlingskrävande nutritionsproblem.
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Symtom som påverkar matintag
• Nedsatt aptit/Aptitlöshet

• Tidig mättnad

• Illamående, kräkningar

• Muntorrhet

• Sväljsvårigheter

• Smak- och luktförändringar

• Smärta

• Förstoppning

• Diarré

• Ångest, depression
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Vilka råd kan vi ge vid ofrivillig 
viktnedgång?
• Öka måltidsfrekvensen – mellanmål!

• Öka intaget av energi- och proteintäta livsmedel

• Berikning av maten med fett, kolhydrater och protein

• Prova nya livsmedel alt. undvik vissa livsmedel för att lindra 
matrelaterade symtom (ex illamående).
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Vilka nutritionsproblem är vanliga 
vid bäckencancerrehabilitering?
• D-vitamin-brist

• Magtarmbesvär (diarré, knipsmärtor, gaser, buksvullnad, steatorré)

– Upp till 80 % av de som strålbehandlats mot bäckenet får kroniska 
förändringar i mag-tarmkanalen. Många upplever att besvären försämrar deras 
livskvalitet. Även kirurgi och cytostatika kan ge förändrad tarmfunktion.

– Oro och stress kan förändra magtarmfunktion.

– Kan bero på bakteriell överväxt på tunntarmen

– Gallsaltsmalabsorption förekommer hos 50–83 % av de patienter som fått 
strålbehandling mot bäckenet.

– sekundär laktosintolerans uppkommer hos ca 50 % av patienterna som får 
strålbehandling mot bäckenet. Ca 5–7 % får bestående besvär med ökad 
känslighet mot laktos. Cytostatikarelaterad laktosintolerans har setts hos ca 10 
% av patienterna. 
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Kostråd vid magtarmbesvär
• Begränsad evidens

• Mycket individuellt

– Tugga maten noga och ät i lugn och ro

– Ät små portioner jämt fördelat över dagen

– Gasbildande livsmedel: lök, vitlök, kål, baljväxter

– Fiberrikt bröd?

– Laktos?

– En del upplever förbättring av probiotika

– Alkohol och koffein kan förvärra en del av symtomen.
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• ”Den kliniska erfarenheten är att ökat intag av olösliga fibrer under strålbehandlingen kan 
leda till obehag i form av känsla av uppkördhet, ökad gasbildning och frekvent lös avföring. 
Vissa livsmedel, t ex baljväxter, kan leda till ökad gasbildning. Olika typer av livsmedel kan 
skilja sig åt och det finns varierande individuella reaktioner, vilket kan medföra en överdriven 
rädsla.”

• ”Toleransnivån för olika sorters kostfibrer verkar i viss mån kunna relateras till graden av 
fibrernas vattenlöslighet. Gelbildande vattenlösliga kostfibrer, som finns i t ex psylliumfröskal
och ispagulafröskal, förefaller att ha högre toleransnivå än vattenolösliga fibrer i t ex 
fullkornsbröd.”

• ”Allt mer tyder på att det finns en konflikt mellan att undvika akuta biverkningar från 
strålbehandling genom att minska kostfiberintaget och att förebygga kroniska syndrom på 
lång sikt. Prekliniska data antyder att en kombination av kostfibrer med olika 
fermenterbarhet minskar intensiteten i inflammatoriska processer och förbättrar tarmhälsan. 
Tillgängliga data indikerar att rådet »undvik fibrer« inte längre bör ges.”

Läkartidningen: Stor variation i kostråden vid strålbehandling av lilla bäckenet
Kost har potential att förebygga följdsjukdomar till strålning och ge bättre tarmhälsa
– men vetenskaplig evidens saknas
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Källor

• https://www.wcrf.org/

• www.cancerfonden.se

• www.livsmedelsverket.se

• Bäckencancerrehabilitering – vägledning (www.cancercentrum.se)

• http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-
vetenskap/Originalstudie/2018/10/Stor-variation-i-kostraden-vid-
stralbehandling-av-lilla-backenet/
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